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تراژدیگورخرآفریقاییدرصفادشتوسقوطچینی 21تنیازفضا!


افطارهای خونین
مرور 2نمونه ازاقداماتسیاهگروهکتروریستیمنافقین
در رمضان سال 60
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ماجرای کتک خوردن و تلف شدن گورخر آفریقایی

در ایران

حدود یک هفته قبل سه گورخر آفریقایی (یک نر دو ماده) از
بلغارستان برای گسترش جمعیت این حیوان در کشور توسط
باغوحش صفادشت وارد شد اما متاسفانه هنوز یک هفته از
حضور آن ها در کشورمان نگذشته بود که خبر رسید گورخر
نر تلف شده است ولی جزئیات و دلیل مرگ گورخر اعالم نشد
تا این که روز گذشته فیلمی منتشر شد که نشان میدهد سه
راس گورخر آفریقایی سرگردان و هراسان در بین گروهی از
مردان دستپاچه و وحشت زده ،ایستاده اند که یکی از آنها
داخل جوی آب میافتد و پای چپش میشکند .با این حال ،یکی
از مردان خشمگین و عصبی ،به شدت با شیئی به سر و گردن



او میکوبد و تالش دارد به زور حیوان را از داخل جوی آب خارج
کند .در توضیح این فیلم بیان شده که گورخر حین انتقال به
خودروی سازمان محیط زیست در گمرک ،تلف شده است .این
فیلم باعث شد بسیاری از کاربران و فعاالن حقوق حیوانات به
این نوع حیوان آزاری واکنش نشان دهند و حجم انتقادات به
حدی باالرفت که پیج اینستاگرامی باغ وحش صفا دشت به
جای عذرخواهی شروع به توهین به منتقدان کرد .باشگاه
روزنامه نگاران با انتشار تصاویری مدعی شد این تصاویر که
حاویکلماتتوهینآمیزبهمنتقداناست،متعلقبهصاحبباغ
وحش صفادشت بوده .البته هم اکنون این استوری ها وجود
ندارد و توضیحات صاحب باغ وحش در خصوص دالیل مرگ
گورخر آفریقایی قرار دارد که گفته شده ترخیص نشدن به
موقع دلیل مرگ این حیوانات بوده است.
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مراقباینچینیباشید
همین چند روز پیش بود که چین با موفقیت اولین بخش
اصلی ایستگاه فضایی خود را به مدار نزدیک زمین پرتاب
کرد اما دیروز در خصوص این موشک اطالعاتی منتشر شد
که واکنش های زیادی به همراه داشت .کارشناسان اعالم
کرده اند که چند قطعه موشک هنگام پرتاب از آن جدا
نشده است و حاال معلوم نیست بقایای موشک کجا سقوط
خواهد کرد .وخامت اوضــاع موقعی مشخص می شود
که گفته شده این قطعه باقی مانده  21تن وزن دارد و
معلوم نیست در کجا سقوط کند چون کنترلی روی آن وجود
ندارد.البتهبرخیبیانکردهاندکهممکناستدرمناطقی
همچون نیویورک ،مادرید ،پکن  ،جنوب شیلی ،ولینگتون
و نیوزیلند این قطعه  21تنی فرود بیاید .کاربری نوشت:
«این چینی ها چرا نمی ذارن ما به حال خودمون بمونیم،
بذارید کرونا تموم شه بعد!»



موتورسوارجوانمرد
تصویری از یک موتور با پالکاردهایی که روی آن نوشته
«جابه جایی با موتور رایگان» بدون مشخص بودن چهره
موتورسوار در شبکه های اجتماعی دست به دست شد.
ماجرا از این قرار است که این موتور سوار هر بار جلوی
بیمارستان فیروزآبادی در تهران می ایستد تا افرادی را
که نمی توانند به خاطر شلوغی با ماشین برای تهیه دارو به
داروخانه برسند ،رایگان تا داروخانه ببرد .کسی که این
تصویر را برای اولین بار منتشر کرده ،نوشته است که این
موتورسوار تاکید کرده که دوست ندارد صورتش معلوم
باشد .کاربری نوشت« :خیلی ها می گن ما که کاری ازمون
بر نمیاد ولی این آقا داره میگه اگه بخوای خدمت کنی
راهشو پیدا می کنی ».کاربر دیگری نوشت« :برای کمک به
دیگران نباید که پول دار بود فقط باید دل بزرگی داشت».
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دردسرنبودسرویسبهداشتیمناسببرایمعلوالن
صحبت های مدیر انجمن پیگیری حقوق معلوالن در
خصوص برخی مشکالت معلوالن بازتاب زیادی در فضای
مجازی داشت .بهروز مروتی در خصوص نابرابری حقوق
افراد معلول با دیگر افراد جامعه حرف هایی زد اما بخش
های دیگری از صحبت های او که به نامناسب بودن اماکن
مختلف برای معلوالن اشاره دارد ،بازتاب زیادی پیدا کرد.
او گفته« :برخی معلوالن کارگر چون سرویس بهداشتی
مناسب در محل کارشان نیست از صبح تا شب چیزی
نمیخورندتابهسرویسبهداشتینیازپیدانکنندوهمین
موضوع باعث میشود مشکالتی چون عفونت پیدا کنند».
کاربری نوشت« :تا وقتی یک مسئول خودش روی ویلچر
نشینه ،نمی تونه مشکالت معلوالن رو درک کنه و بهتره به
معلوالن اجازه داده بشه تا خودشون برای رفع مشکالت
شون چه شهری و چه در محل کار تصمیم گیری کنند».

356 K views

ما درون را بنگریم و حال را
روز گذشته تصاویر زیادی از احیای مردم در اقصی نقاط
کشور منتشر شد .از پرستاری که در بخش کرونایی قرآن
روی سر بیمار گرفته تا پدری که بچه به بغل در حال عبادت
و راز و نیاز است اما در میان همه این عکس ها تصویر
جوانی که با ظاهری متفاوت در حال قرآن به سر گرفتن
در حرم مطهر رضوی است ،بازتاب بیشتری پیدا کرد و
کاربران را به واکنش واداشــت .کاربری نوشت« :این
تصویر نشون می ده که هیچ وقت آدم ها رو نباید از روی
ظاهر قضاوت کرد و همون طوری که موالنا می گه :ما درون
را بنگریم و حال را  /کی برون را بنگریم و قال را» .کاربر
دیگری نوشت« :درسته که نباید از روی ظاهر قضاوت کرد
اما عقل سلیم می گه ظاهرمون رو هم حفظ کنیم».

در سالهای گذشته رسانههای رسمی و غیررسمی به بیان اقدامات گروهک
منافقین علیه مردم ایران پرداختهاند؛ از راهپیماییهای مسلحانه در سال 60
تا حمله نظامی به خاک ایران در مرداد ( 67عملیات فروغ جاویدان) ،از ترورهای
کوردهه 60تاترورهایتکیمسئوالندردهه.70امایکیازاقداماتاینسازمان
جنایتکار که در این سالها کمتر گفته شده اقدامی است معروف به «افطارهای
خونین!» که با همان رویکرد ایجاد رعب و وحشت در دل مردم انجام می شد .در
این گزارش به دو نمونه از آنها که در کتاب کارنامه سیاه آمده ،میپردازیم.
▪آش نذری با گلوله اضافه!

هنوز چند دقیقهای تا اذان مغرب  16تیر  61مانده بود .همسر علی با دقت و
ظرافت همیشگی سفره افطار را میچید .او که از گرمای بیرون و شغل جانفرسای
همسرش خبر داشت ،چند تکه یخ را در شربت آبلیمویی انداخت و پارچ را درست
وسط سفره گذاشت و بعد هم نوبت به نان و پنیر و خرما رسید .طبق رسم هر
سال همسایه دیوار به دیوارشان به مناسبت شب والدت امام حسن(ع) در محله
شلهزرد نذری پخش کرده بود .علی بیحال کنار سفره منتظر اذان بود اما دو
سرحال از سروکول او باال میرفتند و چشم غرههای مادر هم فایدهای
فرزندش ِ
نداشت  .هر چهار عضو خانواده دور سفره نشسته و منتظر بودند که ناگهان در
خانه به صدا درآمد« .البد باز هم یکی از همسایهها نذری آورده است» خانم خانه
این را گفت و رفت تا در را باز کند اما برای اطمینان از داخل حیاط پرسید« :کیه؟!»
آهنی خانه بر درستی حدسش صحه
صدای مردانه نخراشیدهای از آن طرف در
ِ
در خانه کامل باز نشده بود که دو نفر اسلحه
گذاشت؛ «آش نذری آوردیم» هنوز ِ
به دست به داخل خانه هجوم آوردند و به سمت علی رفتند .سه گلول ه مهاجمان،
او را از پا درآورد .همسرش با دیدن این صحنه جیغ بلندی کشید و به سمت قاتل
رفت که مهاجم بعدی (بهرام برناس) با شلیک گلولهای به شکمش او را برای
همیشه خاموش کرد .فرزندان شوکه شده و با گریه به پدر و مادر غرق در خونشان
چشم دوختند .عملیات هنوز تمام نشده بود! چند وقت پیش از طرف سازمان به
اعضای گروههای عملیاتی خط داده بودند بعد از هر ترور ،مکان ترور را نیز آتش
بزنید تا در دل مردم ،رعب و وحشت ایجاد شود .چند دقیقه بعد از خانه ،علی
ِ
حرارت آتش
اعظم و همسرش در آتش سوختند و یکی از فرزندانشان نیز از شدت
مجروح شد.
▪ترور در شبهای قدر!

هنوزرسانههاومکتوباتکشورازشوکاینخبربیروننیامدهبودندودادستانیو
نیروهایامنیتیپیگیرعواملاینتروربودندکهناگهاناتفاقیمشابهرخداد؛اینبار
ا...اکبراذان
چندکیلومترباالترازخانهعلیاعظم؛خانهایدرمحلهقلهک!طنین
ِ
از مسجد محله بلند شد اما هنوز خبری از پدر خانه نبود .سعید و مادرش تصمیم
گرفتند بدون پدر افطار کنند .سعید هنوز لقمه اول را کامل در دهان نبرده بود که
صدای در آهنی خانه به صدا درآمد .مادر که دخترش را در آغوش داشت از پسرش
شدن در ،سعید دو مرد مسلح را دید،
سعید خواست تا در را باز کند .به محض باز
ِ
درهمانبدوورود،منافقینباچندشلیکسعیدراازپادرآوردندوسعیدنیمهجان
رویسنگفرشحیاطافتاد.مادرکهازسرسفرهشاهدایناتفاقبودبهسمتسعید
دوید .پس از مدتی گشتزدن ،اعضای سازمان متوجه شدند که اصال سوژه ترور
درخانهنیستوآنکهترورشدهبودفرددیگریاست؛ازاینروآنانتصمیمبهترک
خانهگرفتند.اماطبقدستورالعمل،خانهراآتشزدند.اعضایسازمانمنافقینکه
از نبود سوژه در منزل عصبانی بودند ،در حالی که سعید روی دامان مادرش بود به
سر«سعیدنوری»تیرخالصمیزنندتاآخریننفسسعیددردامانمادرشباشد!
▪گفته های عامل ترور بعد از دستگیری

بهرام برناس ،یکی از عوامل اصلی این دو ترور ،بعد از دستگیری ،دیداری با
مادر شهید سعید نوری دارد که متن این دیدار در کتاب کارنامه سیاه ،پیاده
شده است .مادر شهید نوری در این دیدار که با حضور کارمندان دادستانی
برگزار شده است ،خطاب به آنان چنین میگوید« :از شما تقاضا می کنم برای
آیندگان بگویید .بگویید در یک برهه از تاریخ ایران جوانانی پیدا شدند
که بچهها را در آغوش مادرانشان می زدند ،خانهها را به آتش می کشیدند.
همسران این افراد را به خون می کشیدند .این ها را همیشه به یاد داشته
مهدی عسگری پژوهشگر تاریخ /برگرفته از کتاب کارنامه سیاه
باشید!»

طالق های میلیارد دالری
چهارمینثروتمندجهاندرتوئیتیاعالمکردکهقراراستازهمسرشجداشود،این
طالقچقدربرایبیل گیتسآبمیخوردودیگرطالقهایمیلیاردیجهانبینچه
کسانیبودهاست؟

بیلوملینداگیتساعالمکردهاندکهپسازحدود
سه دهه زندگی مشترک ،طالق میگیرند و گفته
انــد« :دیگر بــاور نداریم که می توانیم به عنوان
یک زن و شوهر با هم باشیم ».این زوج ثروتمند
آمریکایی در پیامی توئیتری نوشتند« :پس از
فکرکردن های زیاد و کار در خصوص روابــط ،ما
تصمیم گرفته ایم که به ازدواج خود پایان دهیم».
امروز می خواهیم در کنار مرور  27سال زندگی
بیل و ملیندا از آشنایی تا طالق به مرور چند طالق
میان ثروتمندان جهان بپردازیم که به طالق های
میلیاردیشهرتپیداکردهاند.
▪از آشنایی در مایکروسافت تا ایجاد خیریه

بیل و ملیندا گیتس اولــیــن بــار همدیگر را در
ســال  1987در مایکروسافت دیــدنــد .طبق
مشخصاتی که در لینکدین موجود اســت ،بیل
گیتس در حالی از ملیندا خواستگاری کرده که
مدیرعامل مایکروسافت و ملیندا مدیر بازاریابی
نسخههای ابتدایی نرم افزارهای ویندوز بوده و
روی محصوالتی مانند دانشنامه  Encartaکار
مـیکــرده اســت .ملیندا گیتس پیش از ایــن در
خصوص آشنایی با بیل گیتس گفته بود« :چند ماه
طول کشید تا بیل از من خواست که بیرون برویم».
ایــن دو در اول ژانویه ســال  ۱۹۹۴در هاوایی
ازدواج کردند وحاصل زندگی  27ساله آن ها دو
دختر  25و  19ساله و یک پسر  22ساله است.
شش سال بعد از این ازدواج بود که بنیاد خیریه بیل
و ملیندا شروع به کار کرد و این روزها به عنوان یکی
از بزرگ ترین بنیادهای غیرانتفاعی خانوادگی
جهان با ارزش دارایی 51میلیارد دالر شناخته می
شود .این زوج موافقت کرده بودند ،بیش از نیمی از
دارایی خود را صرف امور خیرخواهانه کنند.گفته
شده قرار است بعد از جدایی هم همکاری آن ها در
این بنیاد که سال  2000میالدی تاسیس کرده
اند ،ادامه داشته باشد.
▪پیامدهای مالی طالق بیل و ملیندا

هرچند بیل و ملیندا گیتس در بیانیهای که بیل
گیتس در توئیتر نوشته ،اعالم کرده اند که دیگر
به عنوان زن و شوهر نمی توانند در کنار هم باشند
اما در این بیانیه آمده است که قصد دارند بنیاد
غیرانتفاعی را که به عنوان خیریه در حال کار
است ،با هم اداره کنند .با این حال هنوز جزئیات
مالی طالق گیتس و ملیندا مشخص نشده است.
به گفته مجله فوربس ،بیل گیتس با  ۱۲۴میلیارد
دالر ثروت چهارمین فرد ثروتمند جهان است و باید
منتظر ماند و دیدکه بعد از طالق از این میزان ثروت
چقدر به ملیندا خواهد رسید .البته برخی رسانه
ها از جمله دیلی میل ادعا کرده اند که بیل گیتس
و ملیندا در سال  1994توافق نامه پیش از ازدواج
را امضا نکردهاند و با این حساب چیزی از دارایی
های بیل گیتس کم نمی شود.
▪گران ترین طالق های تاریخ

ماجرای طالق سلبریتی ها معموال پیچیده تر از
مردم عادی است و وقتی زوج مشهوری تصمیم
به جدایی می گیرند ،فقط قلب های شکسته آن
ها نیست که باقی می ماند بلکه در حقیقت ،پای
ثروت زیادی هم در میان است .هرچند در غرب
از مهریه خبری نیست امــا قوانین سنگینی در
خصوص طالق حاکم است ،به عالوه اگر قبل از
ازدواج ،توافق نامه ای برای نحوه تقسیم اموال
بعد از طالق بین آن ها امضا نشده باشد ،جدایی
آن ها می تواند بسیار هزینه بردار باشد .اطالعیه
طالق بیل و ملیندا گیتس حدود دو سال پس از آن
منتشر شد که بزوس گفت او و همسرش مکنزی
در حال طالق هستند و یکی از گران ترین طالق
های تاریخ را رقم زدند .هرچند هنوز جزئیات مالی
طالق بیل گیتس و ملیندا منتشر نشده اما نگاهی
داریم به گران ترین طالق هایی که تا کنون در میان
ثروتمندان رخ داده است.

جف و مکنزی بزوس
طالق  36میلیارد دالری

جف بــزوس مالک آمــازون و همسرش در یک
معامله  ۳۶میلیارد دالری برای طالق توافق
کردند تا گران ترین طالق دنیا به ثبت برسد .با
این توافق ،بزوس توانست  ۷۵درصد از اموال
خود را در آمازون حفظ کند و مالکیت خود را در
این شرکت بزرگ تداوم ببخشد .مکنزی بزوس
که از جف بــزوس صاحب چهار فرزند است،
همچنان مالک  ۴درصد از سهام  ۸۹۹میلیارد
دالری آمازون باقی خواهد ماند .این دو به دلیل
اختالفات روزافزون اعالم کردند که دیگر قادر
بــه ادامـــه زنــدگــی مشترک نیستند؛ هرچند
بسیاری معتقدند پای یک زن دیگر در این ماجرا
دیده میشود.
دیمیتری و النا ریبولف
طالق  3.3میلیارد دالری

دیمیتری ریبولف ،میلیاردر روس وصاحب تیم
فوتبال آ اس موناکو پس از  ۲۷ســال زندگی
مشترک از همسرش النا جدا شد .مراحل اداری
این طالق شش سال طول کشید و باالخره در
ســال  2016اتــفــاق افــتــاد .ثــروت ریبولف ۹
میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر تخمین زده میشد.
به همسر او سه میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر به
همراه اشیای قیمتی و همچنین حق نگهداری
از دخترشان رسید.
بیل و سو گراس
طالق  1.3میلیارد دالری

سو در سال  ،2016برای جدایی از همسرش
بیل گراس ،موسس شرکت  pimcoاقدام کرد و
یک سال بعد ،با ثروت 1.3میلیارد دالری از وی
جــدا شــد .این ثروت شامل یک خانه ساحلی
36میلیون دالری و همچنین یک نقاشی از
پیکاسو مربوط به سال  1932بود که به مبلغ 35
میلیون دالر فروخته شد.
مدونا و گای ریچی  
طالق  77میلیون دالری

شاید این طالق با وجود طالق هایی با جا به جایی
هــای چندین میلیارد دالری آن چنان طالق
گرانی به حساب نیاید اما این پرونده از این لحاظ
جالب است که برخالف طالق های قبلی زن به
مــرد بــرای طــاق خسارت می پ ــردازد .ایــن دو
اواســط اکتبر  2008پس از هفت سال و نیم
زندگی مشترک اعــام کردند درصــدد طالق
هستند و یک ماه بعد دادگاه عالی لندن طالق آن
ها را ثبت کرد .بررسی این پرونده بیش از یک
دقیقه وقت نگرفت ،چرا که آن ها هیچ اعتراض
مالی نداشتند .طبق برآورد کارشناسان ،دارایی
مدونا در آن زمــان حــدود  ۳۰۰میلیون پوند و
دارایی همسر سابق او تنها حدود  ۳۰میلیون
پوند بوده است.

